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  الدزض العاشس

 

همَّ صّلِ وطلم وبازن، على عبدن وزطىلً محمٍد، وعلى آله 
َّ
بظم هللا السحمً السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

. وصحابخه أجمعين، وعلى مً جبعهم بئحظاٍن إلى يىم الديً

 

  ما هي غهىد الاظُدثام؟

 .هي غهذ الظمان، والٌكالت، والشهً

 ؟إلاارا ظمُذ غهىد اظخِثام أو جىزُو .

ًالشهً، أو في الٌكالت ًخٌكل كها ًهُى أنها جىزهت إما الذًً بالػين  .. في حػٍش

  ًُاهذ سهىا أو طماها بأن ًلتزم باإلاا هزه الػهىد بشٍل غام قيها إزباث وجدهُو لاللتزام بالىقاء بالذًً، ظىاء 

إرا لم ٌعذد اإلاذًً، أو يكالت بأن ًلتزم بئخظاس اإلاذًً غىذ أحل الىقاء، هي ًلها جذوس خُى الخىزهت وإزباث 

الحو والهذسة أو الخمٌين مً الاظدُكاء، والحهُهت إنها مً جِعير هللا ووػمخه غلى غباده، ألن بها ًشقؼ الظشس 

. والحشج غً الذائً واإلاذًً

  ٌالظؤا ٌ في الدزض املاض ي ذهسجم الخخليت بالسهً، يجب على إلاوظان أن يظلم السهً للمستهً، :  و

فلى وان أحد عىده بيذ، يظلم  وزاق للمستهً وهى ما شاٌ يظىً في بيخه هل هرا يعخبر الدظليم 

واللبض؟ 

 العلد أو الشم يىىن في صلب العلد؟ دهل يصح السهً بع: الظؤاٌ الثاوي 

  ٌ قالشهً قُما ًخػلو بالػهاس ًٍىن بالخخلُت، ٌػني بخمٌين اإلاشتهً وهى الذائً مً الخصشف  :أما الظؤاٌ  و

في هزا الػهاس غىذ حػزس الىقاء، وهزا ال ًمىؼ مىه ششغ بهاء الشاهً وهى اإلاذًً في هزا الػهاس، ًمٌىه أن 

مًٌ مػها الذائً مً الخصشف به غىذ حػزس ظذاد هزا الذًً  ًُ ًبهى قُه ولًٌ أوسام هزا الػهاس الثبىجُت التي 

 وغىذها آلان في ؤلاحشاءاث الحالُت يهمش غلى الصَ، هزا بٍىهه سهىا لذًً يزا ويزا بدُث جٍىن بُذ الذائً،

ال ٌعخؼُؼ اإلاذًً أن ًهىم بالبُؼ ظىاء بئخشاج مثال صَ بذًل، أو بالبُؼ بؿير هزا الصَ أو هدى رلَ، أهه 

مجشد ما ًشاد ملٌُت هزا الصَ إلى اإلاشتري الجذًذ، ًظهش غىذئز أمامهم أن هزا الػهاس مشهىن، قػىذئز ال 

. ًمًٌ مػه الخصشف إال في صالح الذًً الزي سهً به

 هزا العؤاُ ًجشها إلى معألت ، وهي مىنؼ الشهً مً الػهذ :أما الظؤاٌ الثاوي .

  السهً ال يخلىا مً ثالثت أحىاٌالحهُهت أن: 

 لِغ وانػا في صلب الػهذ، وال بػذه، وإهما هى نبله، أن ًٍىن الشهً نبل الػهذ، :الحالت  ولى 

وهزه اإلاعألت رهب قيها الحىابلت والشاقػُت إلى غذم الجىاص، وأما الحىكُت واإلاالٌُت قهشسوا صحت 

. الشهً في جلَ الحالت وحىاص هزا الكػل

  ،والصحت ما ًخكايم أنها خٌم وطعي، في صحت الػهذ، وجشجب آزاسه  غلُه، والجىاص مً خُث الحل والحشمت

 ُ إن ما رهب إلُه الحىكُت : وػنن هىا ببُان الحٌم الىطعي مً خُث الصحت وما ًترجب غلُه مً التزام، قىهى
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واإلاالٌُت هىا ًظهش أهه نىي وهللا أغلم، وهى صحت الشهً ولى ونؼ نبل الػهذ هكعه، ٌػني أها آحي للشُخ 

خعين وأنُى خز هزا الػهاس اسهىه وظأظخذًً مىَ، قيرهً هزا الػهاس زم اظخذًً مىه أو ًبُؼ غلي شِئا، 

ٍىن زمنها دًىا في رمتي قأًىن مذًىا بػذ أن أسهىه غهاسي  أي ًجشي غهذ البُؼ باآلحل، قُػؼُني البظاغت ٍو

هزا، جصىسث الصىسة؟ 

  ،الصحت ألاصل في اإلاػامالث الصحت والحل، ما هى ألاصل في اإلاػامالث ؟والهُى بالجىاص ًخىاقو مؼ ألاصل 

وهى لحم الىطعي، والحل وهى الحٌم الخٍلُكي، وهزا ألاصل ًخىاقو مؼ صحت هزه الحالت وهي ًىن الشهً 

. نبل الػهذ

 ًان الشهً في الػهذ قُصح إحماغا، :الثاهيت الحالت  ٌػني في صلب الػهذ، أزىاء الخػانذ طمً أما إرا 

مىاد هزا الػهذ التي هخكو غليها وهدً ػشقان آلان، في بُؼ قُه أحل، في دًً بشٍل غام، أخذ اإلاىاد 

. سهً ظلػت يزا ويزا والتي ًخدهو قيها مػنن الشهً جىزهت دًً بػين ًمًٌ الاظدُكاء منها أو مً زمنها

 أما خالت ما ًٍىن مً الشهً بػذ الػهذ قخصح وهي ما ًمًٌ أن ًٍىن بػذ الػهذ، : الثالثتالحالت 

. أًًظا إحماغا يما خٍاه ابً نذامت صاخب اإلاؿني

  ،ًًًان الشهً في صلب الػهذ، أي مهاسها لػهذ الذ  ألهىا إرا إلاارا؟إهما نذ ال ًثبذ ؤلاحماع في صىسة ما إرا 

ا، ألن غهذ البُؼ وما قُه دًً في الحهُهت هى  ًُ نلىا بأن الشهً ونؼ بػذ الػهذ، قهزا مىنػه ٌػخبر مىنًػا ػبُػ

. غهذ أصلي، والشهً غهذ مخكشع غىه، ولزلَ ًهؼ ؤلاحماع غلى مثل هزه الصىسة

  ًان الشهً في صلب الػهذ، قٌزلَ الهُى بالصحت قيها ظاهش، ألن الحاحت داغُت لجىاص أما صىسة ما إرا 

وصحت مثل هزه الصىس، ٌػني ًهُى مثال أبُػَ هزه العُاسة غلى أن جشهىني يزا ويزا في الػهذ هكعه بهزه 

. الصُؿت

.. الحمد هلل، وصلى هللا وطلم على زطٌى هللا، وعلى آله وصحبه ومً والاه، أما بعد}

. فاللهم اغفس لىا ولشيخىا وللحاضسيً واملشاهديً وجميع املظلمين

: كاٌ ابً كدامت زحمه هللا

باب السهً 

 والخخليت فيما طىاه، 
ً
وول ما جاش بيعه جاش زهىه، وما ال فال، وال يلصم إال باللبض، وهى هلله إن وان مىلىال

. وكبض أمين املستهً يلىم ملام كبضه، والسهً أماهت عىد املستهً أو أميىه ال يضمىه إال أن يخعدي

 {وال ييخفع بش يء مىه إال ما وان مسهىًبا أو محلىًبا فللمستهً أن يسهب ويحلب بملداز العلف

  ،ألهىا ريشها الهاغذة إلاارا أمين؟وال ًظمىه إال أن ًخػذي، وهزه اإلاعألت حشير إلى أن اإلاشتهً وهى الذائً أمين 

ًالىائب غىه: التي نشسها الكههاء  .أن ًل مً وطؼ ًذه غلى ماُ بئرن اإلاالَ قهى أمين، 

  ًل هؤالء وطػىا أًذيهم ومثله ختن اإلاعخأحش، وطػىا أًذهم غلى َ قهىا اإلاشتهً ومثله الىيُل ومثله الشٍش

. اإلااُ بئرن اإلاالَ، قٍُىن غىذئز أمين، ما لم ًخػذي أو ًكشغ، يما نشس اإلاؤلل هىا
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  ،ًالىدٌػت جماما، يما لى طػذ ودٌػت غىذ شخص معخىَدع، قٍاهذ هزه الىدٌػت في مدل الحكظ والصُاهت

ؽ، مثل أن ًدترم البِذ، ولِغ زمت جهصير مىه في خكظها غً مثل هزا  لًٌ جلكذ مً ؾير حػذ مىه وال جكٍش

و، أو ًهىم ظاسم ولم ًترى ألابىاب مهملت مثال هزا الصخص، ًهىم ظاسم بأخز هزه الىدٌػت أو مثل  الحٍش

وهزا هى مزهب الحىابلت رلَ، قمثله الشهً ال ًظمً غىذئز ألهه لم ًخػذ ولم ًكشغ في مثل جلَ الصىسة، 

.  وغىذ بػع الكههاء جكصُل في مثل هزه اإلاعألتوالشاقػُت،

 ًان ًمًٌ الاهخكاع به، قئهه ال ًيخكؼ، : نىله ألن الشهً إهما  إلاارا؟وال ًيخكؼ بص يء مىه، ٌػني مً الشهً، إرا 

 ورلَ وطؼ ألحل الاظدُكاء غىذ حػزس الىقاء، قاهخكاغه مىه نبل رلَ هىع مً الخػذي، إال ما اظخثىاه الششع،

الظهس يسهب بىفلخه إذا وان مسهىها، ولبن الدز يشسب بىفلخه إذا وان »: في نىله صلى هللا غلُه وظلم

. «مسهىها

  ،ٌػني لى شخص سهً دابت، خُل مثال، وال ماشُت مً الؿىم، سهً الذًً الزي غلُه غىذ الذائً بهزه اإلااشُت

اُ،  ولىكترض أن هزه الذًً غششة آالف، واإلااشُت هزه غششة مً الؿىم، ًل واخذة منها مهذاسها ألل ٍس

ألهه في الحهُهت ًشغاها وهزه الشغاًت جٍلكه  إلاارا؟بػظها قُه خلُب قُجىص غىذئز أن ٌششب مً خلُبها، 

ًاقأه الششع بأن ٌعخكُذ منها، ألن الؿىم بالؿشم  .قلزلَ 

  ًان غىذه خُل غلى ظبُل اإلاثاُ، هزه الخُل الصم ًشغاها، الصم ًؼػمها، البذ أن ًهىم بصُاهتها ومثله لى 

عخكُذ مىه مهابل ما ًهىم به . وخماًتها، وهزا ًله ًٍلكه، قال بأط أن ًشيب هزا الخُل َو

  هُى جشي أها ظأششب مً اإلااشُت، أو وهزا ولى لم ٌعخأرن اإلاالَ، ما ًلضم أهه ٌعخأرن الشاهً وهى اإلاذًً ٍو

ظأسيب الخُل التي سهىذ غىذي، ألانشب أهه ال ًلضمه رلَ هزا هى مزهب الحىابلت، أما حمهىس أهل الػلم 

. قهالىا البذ أن ٌعخأرن اإلاالَ، ولِغ له أن ًيخكؼ بهزا إال بئرن مالٌه

ا معه: كاٌ}           
ً
 {وللساهً غىمه مً غلخه وهظبه وهمائه لىً يىىن زهى

  ُ ًان للشهً ؾلت مثل ما لى للشاهً ؾىمه مً ؾلخه، : أي لصاخب الشهً يما ًهُى اإلاؤلل هىا، ًهى أي إرا 

ًا سنُها ٌػمل، قالؿلت للشاهً، ألن الكشع ًدبؼ ألاصل، والىماء هىا هاش ئ غً ملٌه  ًان مملى ًان أحاس ًؤحش، أو 

 .قهى له

 ًُان لذًه مملىى : نا وللشاهً ؾىمه مً ؾلخه ويعبه، والٌعب هىا في مثل الصىسة التي ريشهاها، مما لى 

. ٌػمل، قهزا الٌعب غىذئز في خهُهت ألامش ًٍىن للشاهً، وهى اإلاذًً

 ُأي أهه ًدبؼ هزا اإلاشهىن في ًىهه أو الشهً في ًىهه محجىصا لصالح وقاء هزا لًٌ ًٍىن سهىا مػه، : نا

ًان له أحشة، أو الذًً، ًاهذ دابت وولذث، أو غهاسا و هُى أغؼني الىماء الزي خصل مثل يما لى   ما ًأحي ٍو

 ُ ًا غمل وصاس له يعب، ًهى هى لي، الكههاء نشسوا رلَ، أها اظخمػذ إلى هزا في ششح الذسط في : مملى

 ُ ال، هزا وػم، هى لَ، لٌىه ًبهى مدخجضا مؼ أصله وهى الشهً يما أن : الشهً، ووىاء غلُه أغؼني مالي، ههى

. الشهً هكعه مملىى لَ ولٌىَ ال حعخؼُؼ الخصشف قُه

 {وعليه غسمه مً مؤهخه ومخصهه وهفىه إن ماث: كاٌ}          
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  ،والحهُهت هماء الشهً قُه جكصُل 

  قٌثير مً الكههاء ًكشنىن بين الىماء والٌعب قالهُى بأن الٌعب ًدبؼ الشاهً هزا نذ  : ولىالحالت

 بِىما الىماء وهى إما ًٍىن مخصال أو مىكصال، قأما اإلاخصل مػىاه مثل ًٍىن مً مكشداث الحىابلت،

ًالعمً، دابت وظمىذ، أو شجشة ويبرث، قهزا باجكام ألائمت ًدبؼ الشهً، ال ًخصىس الشهً أن ًكعذ 

. الشهً بئخشاج هزا أو جكصُل ما للشاهً واإلاشتهً قُما هى مخصل في الشهً

 ًالىلذ مثال إرا ولذث الىانت أو ما ًٍىن مما ًلذ مثله مشهىها :الحالت الثاهيت ًان مىكصال  ، هزا ما إرا 

ومثله الثمشة ًدبؼ الشهً أًًظا غلى الهُى الشاجح؛ ألهه خٌم زبذ في الػين بػهذ اإلاالَ، قُذخل قُه 

. الىماء واإلاىاقؼ وأهىاغها، يما ًهشس الكههاء، وهى مزهب الحىابلت

  وغىذ اإلاالٌُت ًخصىن ما ًدبؼ مً اإلاىكصل قُما جىاظل مً الشهً وهخج جبػا للشهً، وما غذا رلَ مثل اللبن

والثماس وؾيرها مً الىماء اإلاىكصل ًهىلىن إهه ال ًدبؼ الشهً في مثل هزه الحالت، والشاقػُت ٌػممىن رلَ في 

ًل ما ًٍىن مً هماء مىكصل، قُهىلىن ال ًدبؼ الشهً، ما نشسه اإلاؤلل هىا أهه ال ًكشم يما هى مزهب 

دخجض لصالحه . الحىابلت، ًل هماء مخصل أو مىكصل ًدبؼ الشهً، ٍو

ا مياهه: كاٌ}           
ً
 {.وإن أجلفه أو أخسجه مً السهً بعخم أو اطديالد فعليه كيمخه جىىن زهى

 ُوغلُه ؾشمه مً مؤهخه ومخضهه ويكىه إن ماث، أي حمُؼ ما ًلضم لحكظ الػين اإلاشهىهت، هزا ًٍىن : نا

. هزا هى نُى حمهىس أهل الػلمغىذئز غلى مً؟ حمُؼ مً ًلضم غلى الشاهً، ورلَ ألهه مملىى له، 

ا مياهه: كاٌ}            
ً
 {.وإن أجلفه أو أخسجه مً السهً بعخم أو اطديالد فعليه كيمخه جىىن زهى

  ًا ًان مملى ٌػني الشاهً إرا حعبب في إجالف الػين اإلاشهىهت، أو إجالف الشهً أو بؼالن الشهً مثال قُما لى 

وأغخهه، الػخو ٌعشي في هزه الحالت، قهى حعبب غىذئز في ؤلاجالف للشهً، قػىذئز ًلضمه أن ًذقؼ نُمت 

. قػلُه نُمخه هزه الهُمت جٍىن سهىا مٍان الػين اإلاشهىهت:  يما ًهشس اإلاؤلل هىا، ناُالشهً

 {وإن جنى عليه غيره فهى الخصم فيه: كاٌ }            

  ،ًووما أهىا الزي ًخاصمه هى اإلاالَ، اإلاشتهً ما له غالنت، قمً الزي ًخاصمه؟إن حنن غلى الشهً ؾير الشاه 

نلىا أن في الحهُهت اإلاالَ له الؿىم قػلُه الؿشم، بىاء غلُه هى الزي ًؼالب هزا الجاوي ؾير الشاهً ػبػا 

بهُمت ما حنن؛ ألحل أن ًٍىن رلَ غىذئز خاال مدل الشهً، ختن ال ًخظشس اإلاشتهً، وهى الذائً بمثل هزه 

. الجىاًت

 {وما كبض بظببه فهى زهً: كاٌ}          

  ًوما نبع بعببه، ٌػني يما بِىا، ما نبع بعبب هزه الجىاًت مً نُمت مً ِنبل الجاوي قهى سهً مدل الشه

. اإلاجني غلُه

 {وإن جنى السهً فاملجني عليه أحم بسكبخه: كاٌ}           
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  ،ًُاهذ هزه الجىاًت غلى إوعان أو غلى ما ًا مثال، وحنن حىاًت جىحب اإلااُ، ظىاء  ًان الشهً مملى إرا 

ألن اإلاجني غلُه خهه :  نالىاإلاارا؟، قاإلاجني غلُه أخو بشنبخه، أخو بشنبت الجاوي وهى اإلاملىى مً اإلاشتهً

حػلو بشنبت هزا الجاوي ألهه باشش إلحام الظشس به، بخالف اإلاشتهً قئن خهه في الحهُهت مخػلو بزمت 

ىفى ماُ اإلاجني غلُه مً خو ألحو به وجظشس في إًهاع هزه الجىاًت  الشاهً، قػىذئز ًباع هزا اإلاملىى، ٍو

. غلُه، ًؼالب غىذئز اإلاشتهً بشهً ًهام هزا اإلاملىى في مثل هزه الصىسة

 {.فئن فداه فهى زهً بحاله: كاٌ}           

  أي إرا اخخاس ظُذ الػبذ الجاوي أن ًكخذًه، ًكخذي هزا الػبذ، قهى يما هى سهً بداله ال ًخأزش، ألهه غىذئز

، غهذ اإلاجني غلُه نذ أغؼي خهه مهابل هزه الجىاًت قهزا سهً بداله يما هى غلى الػهذ الزي جم الخػانذ

. الشهً الزي جم الخػانذ قُه بين الذائً واإلاذًً، غلى أن ًٍىن هزا الػبذ اإلاملىى سهًىا

 {وإذ حل الديً فلم يىفه الساهً بيع وأوفى الحم مً ثمىه وباكيه للساهً: كاٌ}             

 ًًشهش سحب، ظبػت، إلاا خل الذًً، نلىا للمذ 
ً
: ظذدها، ناُ: إرا خل الذًً، ولىكترض أن الذًً ًدل في مثال

ما غىذي ظذاد، قػىذئز ًجىص بُؼ، أو ٌششع بُؼ هزا الشهً، الظُما إرا امخىؼ الذائً أو الشاهً غً الىقاء، 

 :وال يخلى هرا مً ثالثت حاالثقُبُػه غىذئز الذائً، 

 قلىكترض أن الذًً نُمخه غششة آالف، أن ًٍىن زمً هزا الشهً أنل مً زمً الذًً، :الحالت  ولى 

. والشهً نُمخه حعػت آالف، باع هزه العلػت بدعػت آالف، ووهُذ ألل، جٍىن في رمت اإلاذًً

 قالذًً غششة آالف، ونُمت الشهً إخذي غشش ألًكا، أن جٍىن نُمت الشهً أغلى، :الحالت الثاهيت 

قػىذئز إرا بُؼ، ًهىم الشاهً أو اإلاشتهً بأخز الػششة التي له، وهي الذًً، وإغؼاء الشاهً ألالل؛ ألن 

ا للشاهً للمذًً
ً
. الشهً ملَ له، وهزا قشم ما بين الشهً وؾيره، أن الشهً ًبهى ملٍ

 أخز هزا أن جٍىن نُمت الشهً مثل الذًً، :الحالت الثالثت  قػىذئز ًبُػه اإلاشتهً، الزي هى الذائً، ٍو

. الثمً، ًأخز دًىه، وال ًبو ش يء للشاهً

 : كاٌ}
َ
َباِئُع َبْين

ْ
َر ال ّيِ

ُ
، خ ًَ  َيْضَم

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ِمْين بَى الضَّ

َ
ْو أ

َ
َمُه، أ ِ

ّ
 ُيَظل

ْ
ن

َ
ًُ أ اِه َبى السَّ

َ
أ
َ
 ِفْي َبْيٍع، ف

ُ
ِمْين ِو الضَّ

َ
ًُ أ ْه  السَّ

َ
ِسط

ُ
ا ش

َ
َوِإذ

ِمْيٍن 
َ
 ض

َ
ًٍ َوال  َزْه

َ
اَمِخِه ِبال

َ
ْو ِإك

َ
ْ ِ  أ

َ
ف

ْ
. {ال

  ًا في الػهذ، زم إلاا جم الػهذ أبى الدعلُم، أبى الشاهً أو الظام
ً
ا، أو الظمان مششوػ

ً
ًان الشهً مششوػ إرا 

أبى هزا أن ٌعلم، وأبى هزا أن ًظمً، قالبائؼ بًُػا بأحل، الزي هى الذائً في مثل هزه الصىسة مخير، بين 

ًان الصًما غلُه، بال  أن ًكسخ الػهذ؛ ألهه نذ غهذه بىاًء غلى هزا الششغ، ونذ جخلل، وفي إزباث الػهذ، ولى 

 إال بىاًء غلى هزا الششغ، قلى 
ً
جدهو هزا الششغ للحهه طشس، وههص في الهُمت، هى في الحهُهت لم ًهش أصال

. ًان ٌػلم لضاد الثمً، إر أن اإلاخاػشة باليعبت له، وحػشطه للظشس أيبر

. لى واقو، ناُ ًمض ي بال سهً وال طمين: الصىسة الثاهُت

 مًٌ هؼالػها .  وهىا بػع الششائذ التي جم إغذادها، ٍو
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ًان ألخذهما بِىت، اخخلكىا في الثمً، اخخلكىا في ألاحل، اخخلكىا في غين : هزه خاالث اخخالف اإلاتراهىين إرا 

ًان ألخذهما بِىت، قالهُى نُى صاخب هزه البِىت، أما إرا لم ًًٌ ألخذهما بِىت، قبدعب هزا  الشهً، إرا 

، وهى واضح، لػله  شقو باإلاادة - بئرن هللا حػالى-الخكصُل الزي أمامٌم، وهى الحهُهت جكصُل مؼُى ًُ

هشأ، لًٌ نذ ًخػزس غلُىا ؤلاجُان به؛ ألهىا آلان أمام أًًظا ما ًخػلو بأخٍام الصلح ًُ . الػلمُت، ختن 

  ًان ًان بؿير إرن الشاهً إرا  ًان بئرن الشاهً، أو إرا  دت ألاخشي، إرا  اهخكاع اإلاشتهً بالشهً، هزه الشٍش

ىًوا،  ريشها أن اإلازهب غىذ الحىابلت ًجيزون الاهخكاع غلى نذس الىكهت، بِىما الجمهىس ال خُىاًها مدلىًوا أو مًش

ىب، قالجمهىس ال ًيخكؼ ًجيزوهه إال باإلرن، ًان خُىاًها ؾير مدلىب وال مًش  أما إرا لم ًًٌ خُىاًها، أو إرا 

بالشهً، وسواًت غىذ أخمذ ًيخكؼ بهذس الىكهت، إرا امخىؼ الشاهً غً ؤلاهكام، أما إرا لم ًًٌ خُىاًها، قال 

ا غىذ الكههاء، إال بئرن
ً
. ًملَ الاهخكاع اجكان

 ًان مىغذ العذاد ًدل نبل الكعاد، قُصح سهىه عشع له الكعاد، ال ًخلى إن  ٌُ ًان ًكعذ سهً ما  ، أما إرا 

ٍىن غىذئز جٍىن  ًان ًمًٌ ججكُكه قُجكل، ٍو ًاهذ قايهت أو هدىه، قئن  نبل خلُى العذاد، مثل ما لى 

دكظ زمىه ختن ًدل ألاحل .  الىكهت غلى الشاهً، أما ال ًمًٌ ججكُكه، قُباع نبل قعاده، وٍُ

 ًًان اإلاؤلل جىزُو الذًً بػين، جىزُو الذًً بذًً، جىزُو الذًً بمىكػت، جىزهت غين بذًً،: خاالث الشه  وإن 

وهى اإلازهب غىذ الحىابلت ًىصىن غلى أن الشهً، إهما ًٍىن جىزهت دًً بػين، بخالف باقي الكههاء، 

. قُىظػىن في هزا الباب

.  الصلح          باب

ِح : زحمه هللا-كاٌ }
ْ
ل . َباُب الصُّص

ا ِفي 
ً
ْسظ

َ
َباِقْي ش

ْ
اَء ال

َ
ْم َيْجَعْل َوف

َ
، َما ل

َ
ُه ِفْي َيِدِه، َجاش

َ
ِتْي ل

َّ
َعْيِن ال

ْ
ِسْيَمُه َبْعَض ال

َ
ْو َوَهَب غ

َ
 َبْعَض َدْيِىه، أ

َ
ط

َ
ْطل

َ
ًْ أ َوَم

ِهَبِت َوإلِاْبَساِء 
ْ
. {ال

 ،لح نؼؼ اإلاىاصغت شاد به مػانذة ًخىصل بها إلى ؤلاصالح بين اإلاخخاصَمين، أو اإلاخخاصِمين،:  وششًغاالصُّ ًُ 

ْيٌر﴾: وألاصل قُه نىله حػالى
َ
ُح خ

ْ
ل َمَس : ، ونىله[128: اليعاء] ﴿َوالصُّص

َ
ًْ أ  َم

َّ
ْجَىاُهْم ِإال

َّ
ً ه ِثيٍر ّمِ

َ
ْيَر ِفي ه

َ
 خ

َ
﴿ال

اِض﴾
َّ
 الى

َ
ٍح َبْين

َ
ْو ِإْصال

َ
ْو َمْعُسوٍف أ

َ
ٍت أ

َ
ك

َ
[. 114: اليعاء] ِبَصد

  لح، وأهه مما ًيبغي الحهُهت أن ٌععى قُه ؤلاوعان، ولزلَ أزش يبير غلى رهاب وهزا داُ غلى قظُلت الصُّ

و، ومً ُخشمه، قٌم ُخشم مً الخالف والصحىاء بين اإلاعلمين،
َّ
و له قهى مىق ِ

ّ
 وهزا باب مً أبىاب الخير، وق

ًان بُنهم مً  خير يثير، ولزلَ غلى اإلاعلم واإلاعلمت متن اظخؼاع أن ًصلح بين اإلاخخاصمين، وأن ًصلح ما 

. هضاع أو خالف، متن اظخؼاع رلَ، قلُبادس إلُه، ولُػلم أهه مً أبىاب الخير الػظُمت

 ٌكي قُه نُى هللا حػالى اِض : ٍو
َّ
 الى

َ
ٍح َبْين

َ
ْو ِإْصال

َ
ْو َمْعُسوٍف أ

َ
ٍت أ

َ
ك

َ
َمَس ِبَصد

َ
ًْ أ  َم

َّ
ْجَىاُهْم ِإال

َّ
ً ه ِثيٍر ّمِ

َ
ْيَر ِفي ه

َ
 خ

َ
﴿ال

ْجًسا َعِظيًما﴾
َ
ِجيِه أ

ْ
ؤ

ُ
 ه

َ
َظْىف

َ
ِه ف

َّ
اِة الل

َ
اَء َمْسض

َ
ًَ اْبِخغ ِل

َ
َعْل ذ

ْ
، لًٌ أصلح الىُت والهصذ، [114: اليعاء] َوَمً َيف

وأبشش بىغذ ال ًخخلل، ووأحش لِغ يأي أحش، وإهما هى أحش مً هللا، ناُ غىه بأهه غظُم، والػظُم مً 

بادس إلى  الػظُم، ال ًخؼش غلى باُ، ونذ ال ٌعؼ له الخصىس في الحاُ، ولزلَ ؤلاوعان ٌعدبو هزه الخيراث، ٍو
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أن ٌعخػملىا حمًُػا - حل وغال-مثل جلَ الصالحاث، وال ًذسي مً أي أبىاب الجىت ًٍىن مذخله، وعأُ هللا 

ب بين اإلاعلمين، ووشش للمدبت والىئام . في ػاغخه، وأن ًجػل هىاصِىا هىاص ي خير، وصلح، وخو، وجهٍش

  ،َوما وشاهذ الُىم الحهُهت مً الخالف بين الىاط، ومخابػت ألامىس اإلاادًت، واإلاشانت غلى ما ال ٌعخدو رل

ا وخهًذا وخعًذا وجشجب غلى هزا أن جهعى جلَ الهلىب غً ريش هللا 
ً
، وغً -حل وغال-مؤل الهلىب ؾُظ

الخشىع والخظىع، وأخىج ما ًٍىن اإلاعلم في هزه الحُاة التي في الحهُهت هي غباسة غً لحظاث في خُاة 

آلاخشة، أن ًخلص هزا الهلب مً جلَ الىىاصع؛ ختن ال جدُى جلَ بِىه ووين هللا، وهل حعخدو الذهُا الحهُهت 

 ُ كخذ ظالمخه بخالف بِىه ووين هزا راى، وهللا ًهى ٍب َطِليٍم﴾: أن ٌشؿل اإلاشء نلبه ٍو
ْ
ل
َ
 ِبل

َ
ه

َّ
ى الل

َ
ح
َ
ًْ أ  َم

َّ
 ﴿ِإال

[. 89: الشػشاء]

  العالمت هىا ظالمت مً الششى، وظالمت مً الحعذ، وظالمت مً الحهذ، وظالمت مً الؿل، وظالمت غً ًل

حل - قأدغىيم، وأدغى هكس ي أن وػكى غً مً أخؼأ غلُىا، قاهلل ،-حل وغال-ما ًىسر اإلاعلم مػصُت هلل 

ُ - وغال ْجُسُه﴾: ًهى
َ
أ
َ
َح ف

َ
ْصل

َ
ا َوأ

َ
ًْ َعف َم

َ
ِه﴾ غلى مً؟ ﴿ف

َّ
ى الل

َ
إن : ، هللا أيبر، لى نُل لَ[40: الشىسي] ﴿َعل

، وأهذ حػشف أن هزا 
ً
غكىث غً قالن، لَ أحش غلى الخاحش الكالوي، أيبر الخجاس في البلذ، ٌػني ظُػؼَُ ماال

 ُ َح : الشحل إرا أغؼى أظسى، وأهه ظٌُكر لَ مً الػؼُت، سوما ال جتردد، يُل وهللا ًهى
َ
ْصل

َ
ا َوأ

َ
ًْ َعف َم

َ
﴿ف

ِه﴾
َّ
ى الل

َ
ْجُسُه َعل

َ
أ
َ
، قال ًمًٌ -ظبداهه وحػالى-، ٌػني أحشه ال ٌػلمه إال هللا، أحشه ًلُو بػؼائه [40: الشىسي] ف

. أن ًٍىن مىهىًصا، غؼاء قُه بشيت ال جيخهي

  ،ا، وبػع الىاط أخُاًها ًخؼلب الخير، في الصالة، والصُام الحهُهت أن هزه مً أبىاب الخير الػظُمت حذًّ

ا أحشها ؾير مدذود، مثل الػكى، والصكذ،والزيش، وهزا غظُم،   ووعأُ لًٌ هىاى أًًظا أبىاب غظُمت حذًّ

لح- حل وغال-هللا  . أن ًمٌىىا مً رلَ، وأن ٌػُيىا أن هٍىن ظبًبا في رلَ مً خالُ هزا اإلاػنن، ومػنن الصُّ

  لح جائص بين املظلمين»: ما ًذُ غلى رلَ، مً نىله- غلُه الصالة والعالم-ونذ حاء أًًظا غىه  يما ،«الصُّص

، ما ًذُ غلى -غلُه الصالة والعالم-سواه البخاسي مػلًها، ووصله ؾيره، وأًًظا نذ حاء مً نىله ومً قػله 

رهب إلى بني غمشو بً غىف؛ لُصلح بُنهم، اهظش وهى - غلُه الصالة والعالم-رلَ، قشوي ظهل بً ظػذ، أهه 

ًان أشؿل الىاط، وأغظم الىاط، وأيشم الىاط، ومؼ رلَ ما جشدد في أن -صلى هللا غلُه وظلم-الشظُى  ، و

لح مً مهام ألاهبُاء، ومً مهام وسزتهم، قلخًٌ أهذ ممً ًهخكي أزشه كت، قالصُّ . ًهىم بهزه اإلاهمت الشٍش

  ُ لح الحهُهت له أهىاع: ووىاًء غلُه ههى زيش في يخاب : إن الصُّ ًُ قهى ًٍىن بين اإلاعلمين ووين أهل الحشب، وهزا 

زيش في نخاُ أهل البغي، ونذ ًٍىن  ًُ لح بين أهل الػذُ، وأهل البغي، وهزا في خهُهخه  الجهاد، ونذ ًٍىن الصُّ

لح بين  زيش في يخاب الىٍاح والؼالم، ونذ ًٍىن الصُّ ًُ الصلح بين الضوحين إرا ِخُل الشهام بُنهما، وهزا 

زيش في هزا اإلاىطؼ، وجٌُُكه ًخخلل بدعب ػبُػخه، قئن اإلاخخاصمين في اإلااُ،  قهزا هى اإلاهصىد هىا، وٍُ

َعى  ذَّ
ُ
لح غلى بػع الػين اإلا ًان هزا الصُّ لح غلى ماُ، قهى في خهُهت ألامش في خٌم البُؼ، وإن  ًان هزا الصُّ

لح غلى ماُ بمىكػت، ٌػني أصله ماُ، وجمذ اإلاصالحت غلُه  ًان هزا الصُّ بها، قئهه ًٍىن في خٌم الهبت، وإن 

. بمىكػت، قٍُىن في خٌم ؤلاحاسة

  ،لح لِغ واخًذا ذ أن هبين أن خٌم الصُّ ًان صلًحا غً ههذ بىهذ، قله خٌم الصشف، وإلاا ههُى هزا هٍش وإن 

لح في الحهُهت ٌشخمل غلى معائل في غذة أبىاب، ولزلَ حمػها الكههاء في مثل هزا الباب، هزا إرا  وأن الصُّ
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لح في اإلااُ، وما هى في خٌمه، بخالف ألاهىاع ألاخشي التي ريشهاها نبل نلُل،  قكي أخىاُ ال ًجىص ًان الصُّ

ا هلل 
ً
ًاهذ خهىن لح، وال ٌعىؽ يما إرا  لح، وال -حل وغال-الصُّ ًالحذود وهدىها، قهزه ال ًصح قيها الصُّ  ،

ا لآلدمُين، قهي جهبل الصلح، باإلظهاغ، أو اإلاػاوطت، أو 
ً
ًاهذ خهىن لح قيها، أما إرا  ًجىص، وال مذخل للصُّ

. هدى رلَ

 صالح ممً ًصح جبرغه
ُ
لح أن ًٍىن اإلا شترغ في الصُّ  ال ًجىص له أن ًصالح غً ماُ وَُ

ً
، قىلي الُدُم مثال

عهؽ بػظه، أو ًؤحل ما خل مىه أو هدى رلَ ٌُ . الُدُم، بأن 

 مخهىًما،
ً
صالح غىه، وهى الص يء اإلاخىاصع قُه ماال

ُ
لح قُه، ويزلَ البذ أن ًٍىن اإلا  ختن ًمًٌ غىذئز إًهاع الصُّ

 مػلىًما، قخيخكي قُه الجهالت
ً
صالح غىه ماال

ُ
.  وجدهُو الػذُ غىذئز، أن ًٍىن أًًظا اإلا

 اَء : "ناُ اإلاؤلل هىا
َ
ْجَػْل َوق ًَ ْم 

َ
ِذِه، َحاَص، َما ل ًَ ُه ِفْي 

َ
ِتْي ل

َّ
َػْيِن ال

ْ
َمُه َبْػَع ال ِشٍْ

َ
ْو َوَهَب ؾ

َ
ِىه، أ ًْ  َبْػَع َد

َ
ؽ

َ
ْظه

َ
ًْ أ َوَم

ِهَبِت َوؤلِاْبَشاِء 
ْ
ا ِفي ال

ً
ْشػ

َ
َباِقْي ش

ْ
". ال

  مًٌ أن وشير إلى أن لح، ونذ أوسد اإلاؤلل أخذ هزه ألاهىاع، ٍو لح هزا ٌشير غىذها أو لىا إلى أهىاع الصُّ الصُّص

. عبازة عً هىعين، على طبيل إلاجماٌ

لح   .إما أن ًٍىن صلح إنشاس، أو صلح إهٍاسالصُّ

ذ أن جصالح شخًصا، ولَ خو غلُه، ًهش به قصلح ؤلانشاس ًٍىن بأن ًهش اإلاذعى غلُه بالحو الزي غلُه،  قتًر

ًان في رمخه لَ ظلػت مً العلؼ،  جماًما، قئما أن ًٍىن هزا غً أغُان، أو ًٍىن غً دوس، ألاغُان مثل ما لى 

 هزه العلػت مخٍىهت مً بظاغت غذة نؼؼ، 
ً
لح غً حيغ الحو ببػظه، قمثال ٍىن الصُّ قُهش غىذئز بها، ٍو

 ُ ُ : قُهى  هكترض أنها غشش ػاوالث، ًهى
ً
الؼاوالث التي رمتي لَ، أغؼَُ منها خمًعا، قهزا : أغؼَُ مثال

ًان الجمهىس  لح، وإن  ح غً حيعه ببػظه، هزا حائض، واإلازهب ٌشترػىن أن ال ًٍىن بلكظ الصُّ
َ
صال

ح غً الحو بؿير حيعه، قهزا 
َ
لح والهبت وهدىه، وهزا مخجه، أما إن صال ًان بلكظ الصُّ ًصححىن هزا، ولى 

. حائض باجكام الكههاء

 ،ناُوهزا الجىاص قُه ظاهش مً حهت ًىهه مػاوطت 
ً
الػشش ػاوالث هزه التي في رمتي، ظأغؼَُ غنها :  قلى مثال

 نُمت خمعت آالف، قهى في الحهُهت آلان غاوض غنها بهزا الثمً، ووادُ اإلااُ باإلااُ، قخٍىن غىذئز في 
ً
مثال

. خٌم غهذ اإلاػاوطت، وهى في هزه الصىسة بُؼ، قِشترغ له ما ٌشترغ للبُؼ

 لح غً الذًىن، قاإلاؤلل هىا أشاس إلُه، في نىله َمُه َبْػَع : "أما الصُّ ِشٍْ
َ
ْو َوَهَب ؾ

َ
ِىه، أ ًْ  َبْػَع َد

َ
ؽ

َ
ْظه

َ
ًْ أ َوَم

ِذِه، َحاَص  ًَ ُه ِفْي 
َ
ِتْي ل

َّ
َػْيِن ال

ْ
، قئظهاغ الذًً، أو بػع الذًً هىا، يما نشس اإلاؤلل حائض باجكام الكههاء، وإن "ال

. ًان اإلازهب غىذها أًًظا ٌشترػىن مشة أخشي أن ال ًٍىن رلَ بلكظ الصلح، الخخالقه غىذئز غىه

  ،لح غلى إهٍاسوهىا أشير إلى معألت أو هىع آخش ًان هىاى وهى الصُّ ًان غلى شخص  لح لى  ، ٌػني قٌشة هزا الصُّ

شخص ًذعي غلَُ بأهَ في خهُهت ألامش مؼالب مىه بمبلـ ونذسه يزا، وأهذ ال جزيش هزا، قأسدث أن جذقؼ 

 
ً
في رمتي لَ غششة آالف : هزه البلُت واإلاشٍلت غىَ، بأن جىاقو غلى جدمل حضء مً هزا اإلابلـ، قُهُى مثال

ذ مني ظُاسة أو ظلػت، ولم جىقني خهها، قأغؼني إًاها،  اُ، وأهذ ما جزيش هزا، أو أها في الحهُهت أهذ اشتًر ٍس

َعى  ذَّ
ُ
لح غلى إهٍاس، وهى أن ًذعي شخص غلى آخش غًُىا، أو دًًىا، أو مىكػت، قُىٌش اإلا شع ما ٌعمن بالصُّ

ُ
هىا ش

ذ غلى غمشو أن غلُه   ٍص
ً
ِعي قُخصالحان غىذئز غلى بػع هزا الحو، يأن ًذعي مثال ذَّ

ُ
غلُه، ما ادغاه غلُه اإلا
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َعى غلُه ذَّ
ُ
ىٌش غمشو، قُهُى اإلا بذُ أن هزهب إلى اإلادٌمت، وجٍىن نظُت، وأطؼش أها إلى : غششة آالف، وٍُ

َعى غلُه، وإن يىذ ُمدًها والُمين غلى  الُمين؛ ألن البِىت غلى اإلاذعي، وهزا ما غىذه بِىت، وأهذ ظخدلل، ُمذَّ

 ُ أقخذي هزا ًله، ولَ ظبػت آالف، قٌىا بغ مً هزه اإلاشٍلت، هزا ما ٌعمن صلح إهٍاس، أو : مً أهٌش، قُهى

غلى إهٍاس، بخالف الصىسة ألاولى، الصىسة ألاولى قُه خو مهش به، ولٌىه ًصالح بدعب سطا صاخب الحو، 

.  قئن سر ي قبها، إن لم ًشض قػىذئز ال ًجىص 

  ،َعي مػخهًذا صحت ما هزا، وأغني به الىىع الثاوي ذَّ
ُ
لح غلى إهٍاس الجمهىس، غلى حىاصه بششغ أن ًٍىن اإلا الصُّ

، وهزا ادغاه،
ً
ا أو ظلػت

ً
 هى ًذعي شًِئا ٌػخهذ أن له في رمت قالن مبلؿ

ً
ًارب في دغىاه؛ ألهه أخُاًها قػال  ما هى 

آلاخش ٌػخهذ خالف رلَ، وهزا ًشد أخُاًها، ًشد وعُاًها غىذ هزا أو راى، ألحل أن ال ًٍىن رلَ مً أًل أمىاُ 

ا أو 
ً
الىاط بالباػل، ألهىا لى صححىاه إلاً ٌػخهذ أهه غلى ؾير خو في دغىاه، بأن له غىذ قالن مً الىاط مبلؿ

لح حائض بين اإلاعلمين، إال صلًحا أخل خشاًما، وهزا  ًان رلَ مً أًل أمىاُ الىاط بالباػل، والصُّ ظلػت، 

، والجمهىس غلى الجىاص؛ ألن الحاحت داغُت إلى مثل هزا، 
ً
م خالال ًان ٌػخهذ خالف الحو، أو خشَّ خشام غلُه لى 

ِىه"وهزا ما أشاس إلُه اإلاؤلل  ًْ  َبْػَع َد
َ
ؽ

َ
ْظه

َ
ًْ أ ". َوَم

  ًاُ غلَُ إلادمذ، قجاء الذائ غششة آالف ػبًػا هزا ًصذم غلى صلح ؤلانشاس، ما هى ؤلاهٍاس، غششة آالف ٍس

عهؽ غىَ خمعت آالف، قهزا حائض، ودلُله ما سواه البخاسي ومعلم، غً  ٌُ وهى مدمذ، واجكهذ مػه غلى أن 

ًان له غلُه في اإلاسجذ، قاسجكػذ أصىاتهما، قٍان الىبي  -يػب بً مالَ، أهه جهار ن ابً أبي خذسد دًًىا 

 حجشجه، قىادي- صلى هللا غلُه وظلم
َ

لبَُ ًا :  ناُ،«يا هعب»: في بِخه، قخشج إليهما، ختن يشل َسْجل

: لهذ قػلذ ًا سظُى هللا، قهاُ البً أبي خذسد:  وأومأ إلى الشؼش، ناُ،«دع مً ديىً هرا»: سظُى هللا، ناُ

.  قهىا نذ جصالحا غلى هزا اإلاػنن،«كم فاكضه»

 ُِذِه، َحاَص : "نا ًَ ُه ِفْي 
َ
ِتْي ل

َّ
َػْيِن ال

ْ
َمُه َبْػَع ال ِشٍْ

َ
ْو َوَهَب ؾ

َ
هش له بػين، زم ًصالحه غلى هصكها، يما ريشها " أ ًُ يأن 

.  في مثاُ الؼاوالث ، وهزا صلح إنشاس

 ُا واخًذا، نا
ً
ِهَبِت َوؤلِاْبَشاِء : "ششغ اإلاؤلل ششػ

ْ
ا ِفي ال

ً
ْشػ

َ
َباِقْي ش

ْ
اَء ال

َ
ْجَػْل َوق ًَ ْم 

َ
أها لً أغؼَُ : ٌػني لى ناُ" َما ل

ألهه مً أًل أمىاُ الىاط الزي لَ، إال إرا أظهؼذ غني الىصل، جصىسجم؟ قىهُى غىذئز هزا ال ًجىص؛ 

بالباػل، وألن اإلاػاوطت هىا نذ جدىلذ إلى صىسة جؤدي إلى سوا، ووالخالي جمخىؼ هزه الصىسة بهزا الششغ الزي 

 .ريشه اإلاؤلل
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